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PM - REGLER FÖR TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING I LOKALER
SOM INTE ÄR TIDIGARE AVSEDDA ATT ÖVERNATTA I
DETTA PM AVSER ATT PERSONANTALET ÄR MAXIMALT 149 PERSONER. IFALL PERSONANTALET
ÖVERSTIGER DENNA 149 STYCKEN KRÄVS ANALYTISK VERIFIERING AV BRANDSKYDDET.

Anordningar för tidig upptäck av brand
Det skall finnas anordningar för upptäck av brand i byggnaden där man har förläggning.
Råd:
Om det inte sedan tidigare finns någon detektionsmöjlighet i byggnaden, skall det finnas
minst länkade brandvarnare i alla delar av byggnaden där förläggning sker och i de
utrymmen som tjänstgör som utrymningsvägar samt där det finns möjlighet att laga mat.
Länkade brandvarnare innebär att ifall en av brandvarnarna detekterar, så går larmet i
samtliga brandvarnare.
Utrymning
Från varje förläggningssal skall det finnas minst två av varandra oberoende
utrymningsvägar. Personer med funktionshinder får inte övernatta på ovanvåningen eller
källarvåning om man inte kan trygga en säker utrymning för dessa. Vidare så skall
utrymningsvägarna hållas fria och upplåsta. Det får inte förekomma förvaring av
brännbart material eller brandfarlig vara i förplägnadssalarna eller i utrymningsvägarna.
Dörr som är monterad i utrymningsväg skall inte försvåra utrymning. Det innebär att:
- Den skall vara fri från blockerande föremål, blommor, stolar, skräp, snödrivor eller
annat.
- Den skall vara lätt öppningsbar i utrymningsriktningen utan nyckel.
Gångavstånden ut till det fria via en utrymningsväg får inte överstiga 30 m
Utrymningsvägarna skall vara utmarkerade via vägledande skyltar (utrymningsskyltar), för
vidare information läs; AFS 2008:13
Råd:
För detaljerade lösningar, läs Boverkets Byggnads Regler (BBR 21, kapitel 5:32 och 5:33)
(BFS 2011:26).
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Brandredskap
Det ska finnas brandredskap för att kunna möjliggöra en initial släckinsats i byggnaden.
Dessa skall vara placerade på välsynliga och lättillgängliga platser som alla kan ha tillgång
till. Brandredskapen skall bestå av inomhusbrandposter eller handbrandsläckare och
avstånd till närmaste brandredskap skall inte överstiga 25 meter och det skall finnas minst
en i varje förläggningssal.
Ansvar
Vid varje övernattningstillfälle skall det finnas en ledare som är ansvarig för
arrangemanget och säkerheten samt att nedanstående regler följs. Den säkerhetsansvarige
ansvarar även för att samtliga deltagare informeras om vilka regler som gäller. Personen
ifråga ska vara anträffbar dygnet runt samt vara myndig. Det ska även finnas
kontaktpersoner på plats under tiden som övernattningen sker. Medgivande från
räddningstjänsten gör inte att arrangörens ansvar blir mindre utan ansvaret för säkerheten
ligger alltid på arrangören eller den av arrangören utsedde säkerhetsansvarige.
Information
Varje deltagargrupp skall informeras om de råd och anvisningar som gäller för att
upprätthålla en god personsäkerhet. Informationen skall bland annat ge anvisningar om
branddörrar, brandredskap, objektet och vilka som vistas där utrymningsvägar, rökning,
förvaring av materiel, matlagning och sopförvaring.
Råd:
Arrangören utformar lämpligen ett lättöverskådligt informationsblad som delas ut till alla
ledare samt anslår det i förläggningssalarna och lämpliga platser.
Telefon
Telefon skall finnas tillgänglig för att kunna larma SOS och kunna bli nådd av
Räddningstjänsten.
OBSERVERA
Vid ett tillbud och ni ringer in till SOS måste ni meddela var ni är och hur många som
tillfälligt övernattar i lokalen.
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Avtal
Det ska upprättas ett skriftligt avtal mellan fastighetsägaren/innehavaren och arrangören
av övernattningen av avtalet skall det framgå:
 Vem som är ansvarig för brandsäkerheten.
 Att den som hyr lokalen ser till det PM som Räddningstjänsten satt uppföljs.
Tillsyn
Tillsyn att den ansvariga arrangören utför de regler som finns i detta PM kan komma att
genomföras under den tillfälliga övernattningen. Tillsynen genomförs av kommunens
tillsynsförättare enligt Lag (2003:778) skydd mot olyckor. Om reglerna inte efterföljs kan
ett nyttjanderättsförbud verkställas av tillsynsförättaren.

Joakim Ilmrud
Stf. Räddningschef
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